
 تمديد  إعالن

كة القطرية األلمانية للستلزمات الطبيه   إدارة مجلس يرس  ش.م.ع.ق( )الرسر
ة الثالث سنوات الميالدية )  عن يعلن أن شح للدورة اإلنتخابية الجديدة لفتر ة التر  ( 2024-2021تمديد فتر

  وذلك 
 
 بعد الظهر ( 13:00الساعة الواحدة ) م وحتر نهاية 2021/ 03/ 10الموافق  ربعاءيوم األ يوم من إعتبارا

 م. 2021/ 03/ 11الموافق الخميس يوم من 
 

ن الراغبي  ن عىل  
حن ف 

ُّ
ش وط فيهم تتوافر والذين التر ح شر

ُّ
ش ن أمانة مراجعة التالية التر ن اإلدارة مجلس شر  

ن المقر ف  كة الرئيس   – للشر
(ن نن8:00)نالرسمية العمل أيام خاللن وذلك ،ناألولنالطابق –منطقةنأبونهامورن)مسيمت 

ً
 مساء(ن4:00نن–نصباحا

ح طلبات نماذج إلستالم
ر
ش ن الموقع من تحميلها أو/ون التر  

ون  كة اإللكتر نالقطريةناأللمانيةنللمستلزماتنالطبيةن للشر
ح باب إلقفال الموعدالمحدد قبل وتقديمها

ر
ش شحنننالتر وطنالتر نممننتتوفرنفيهمنشر

تعریف و  2015( لسنة  11( من قانون الشركات التجاریة القطري رقم )  97األساسي للشركة والمادة ) نظام ال( من 25)طيقاً للمادة 

 نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، العضو المستقل تبعاً ل

ن
شحن وطنالتر ننشر نونالمستقلي   نالمستقلي   نغت   بالنسبةنللمرشحي  

نن
نن نالمستقلي   وطنإضافيةنبالنسبةنللمرشحي   نشر

ن احد/ن)ون21نن/نع عمره يقل ال - نوعشر
ً
 (نوننعاما

 
كة أسهم من يمتلك - وثماننونن)مائتانن/ن288,750ن/نيقلنعنالن عدد الشر

نثمانوننالفنوسبعمائةنوخمسون(نن
ً
نأحدنالبنوكننويتم سهما  

إيداعهنف 
نمننتاري    خنبدءنالعضوية،نويستمرنإيداعهانمعن

ً
نيوما المعتمدة،نخاللنستي  

نمدةنالعضوية،نويصدقن عدمنقابليتهانللتداولنأونالرهننأونالحجزنإىلنأننتنته 
انيةنآخرنسنةنماليةنقامنفيهانالعضونبأعماله.ن ط )نعىلنمت   و يعفى من هذ الرسر

ى العضو المستقل من غتر المساه  (نمير
 

فنأوناألمانةنن - نأيةنجريمةنمخلةنبالشر  
لمنيسبقنالحكمنعليهنبعقوبةنجنائيةنأونف 

نالمادةن)  
نأيةنجريمةنمننالجرائمنالمشارنإليهانف   

(نن8(نمننالقانوننرقمن)40أونف 
ن)ن2012لسنةن (ن335(نون)334بشأننهيئةنقطرنلألسواقنالماليةن،نوالمادتي  

كاتنالتجاريةنرقمن)ن نمنننن2015ةن(نلسن11مننقانوننالشر
ً
م.نأونأننيكوننممنوعا

نالجهاتنالخاضعةنلرقابةنالهيئةنبموجبنالمادةن)ن  
فقرةنن35مزاولةنأينعملنف 

ننن2012(نلسنةن8(نمننالقانوننرقم)12  
المشارنإاليهنأونأننيكوننقدنقض 

 بإفالسه،نمالمنيكننقدنردنإليهنإعتباره.ن
ن

فيهنبعدمنتوليهنأينوعىلنالمرشحنلعضويةنالمجلسنتقديمنإقرارانمكتوبانيقرن -
نعضوية  المجلسننمنصبنيحظرنعليهنقانونانالجمعنبينهنوبي  

 
كةنيتمنتقييمهانمنن - نتتعلقنبنشاطنالشر  

ةنالعمليةنالتر أننيكوننمننذوينالختر
شيحاتنونمجلسناإلدارة.ن  قبلنلجنةنالتر

 
نتوقيعنجميعنالتعهداتنونالنماذجنالمطلوبة.ن -

 

ن

-  
 
 طبيعيا و ليس معنويا

 
 أن يكون شخصا

كةنخاللنالسنةنن - نباإلدارةنالتنفيذيةنالعليانللشر
ً
أالنيكوننشغلنمنصبا

 السابقةنعىلنإنتخاباتنالمجلسنن
أالنتكوننلهنصلةنقرابةنمننالدرجةناألوىلنمعنأينمننأعضاءنالمجلسنأونن -

كة؛ننانیاإلدارةنالتنفيذيةنالعل  بالشر
سنتاننالسابقتاننعىلنانتخاباتننقدنشغلنوظيفةنخاللنالنكونینأالن -

كةنمنن كةنأونبأينشر المجلسنلدىنأينمنناألطرافنالمرتبطةنبالشر
نالقانونهاننمجموعت مالكاننكونیوكبارنالموردين،نوأالنن،یي  نكالمحاسبي  

نن نالسابقتي   لحصصنسيطرةنلدىنأينمننتلكناألطرافنخاللنالسنتي  
 عىلنانتخاباتنالمجلس.ن

ةنأونغنأالن - نتكوننلهنتعامالتنمباشر نننت  كةنخاللنالسنتي   ةنمعنالشر مباشر
نعىلنانتخاباتنالمجلس؛ن  السابقتي  

نشغلنمنصبننأن -  
ةنف  لنمننلهنختر

ر
يتمتعنبمهاراتنقياديةنعاليةنويفض

 قيادي؛
نالتأهلنلعضويةنمجلسناإلدارةنعىلنسبيلنالمثالنالنيتمتعنبننأن - معايت 

كةنيتمنتقييمهانمننقبلنلجنةن ةنعمليةنتتعلقنبنشاطنالشر الحرص:نختر
شيحاتنومجلسناإلدارة؛ن  التر

اهةنوالسمعةنننأن - نباألمانةنوالت   نتتمت    
يمتلكنالصفاتنالشخصيةنالتر

 الحسنة.ن
نمقاعدنالمستقن - ننالنيجوزنإستبدالنمقاعدنأوننقلهانبي   نونمقاعدنغت  لي  

نن  المستقلي  
وطنالسابقة،نتخضعنالصالحيةنلعضويةنمجلسنننباإلضافة - إىلنالشر

كاتنالتجاريةنرقمن) ،نوقرارن2015(نلسنةن11اإلدارةنألحكامنقانوننالشر
بإصدارنن2016(نلسنةن5مجلسنإدارةنهيئةنقطرنلألسواقنالماليةنرقمن)

نالسوقنالرئيسية،نن  
كاتنوالكياناتنالقانونيةنالمدرجةنف  نظامنحوكمةنالشر

ننالدنرساتوأفضلنالمما نمجالنالحوكمةنوالنظامناالساس   
وليةنف 

كة،نباإلضافةنإىلنأيةنلوائحنتنظيميةنأخرىنتتعلقنبعضويةنمجلسنن للشر
شيحاتنمننوقتنألخرن كةننونلجنةنالتر ناإلدارةنتصدرهانالشر

 

 
ن

ن
ن
ن
ن
ن



ن
نمستنداتنمطلوبةنحسبنكلنحالةنترشحنالنمالحظاتن

ننن-  
نالنتستوف   

شحنالتر نطلباتنالتر  
نيتمننلننيتمنالنظرنف   

وطنالتأهيلنأونتلكنالتر كافةنشر
نتستلمنبعدنالوقتنالمحددنلإلقفال  

وننتلقيهاندوننالمستنداتنالداعمةنالمطلوبةن،نأونالتر
وطنالمنصوصنن شيحنلعدمنإستيفاءناينمننالشر يحقنلمجلسناإلدارةنعدمنقبولنأوراقنالتر

.ن نالنظامناألساس   
نعليهانف 

ن
نمننقبلننيجبنتسليمنالنسخناألصليةنألينطلبنأونمستن-

ً
ندنأونتعهدنيتطلبنتوقيعا

نشنمجلسناإلدارةن نالمرشحنمعنكافةنالمستنداتنالداعمةنالمطلوبة،نباليدنإىلنأمي  
ن
وطنلعضويةنن- نالشر نالمستوفي   سيتمناإلفصاحنعننالالئحةنالنهائيةنألسماءنالمرشحي  

نونذلكنقبلنموعدنالجمعية  
ون  كةناإللكتر نالمجلسنعىلنموقعنبورصةنقطرنونموقعنالشر

العامةنالمدعوةنلإلنعقادنأونفورنالحصولنعىلنالموافقاتنالالزمةنمننالجهاتنالرقابيةنن
نالمعنيةنأوناألقربنفيهمانن

ن

كة- نلمانهونموضحنعىلنموقعنالشر
ً
عالقاتننن–ن www.qgmd.com وفقا

:نإنتخاباتنالمجلسنن–المستثمريننن  
نونالمفصلةنكاألنر

نمستقلننن- نغت  نالمستنداتنونالوثائقنالمطلوبةنلمرشحنفرد/نطبيع 
نمستقلننن- كة(نغت  نالمستنداتنونالوثائقنالمطلوبةنلمرشحننشخصنمعنوين)شر
ن)فرد(نمستقلنن- نالمستنداتنونالوثائقنالمطلوبةنلمرشحننشخصنطبيع 
ةنونسلوكنحديثةنللمرشحن)أونممثلنالمرشحنبالنسبةننن- شهادةنحسننست 

(نأونتقديمنإقرارنب أونتبطلنعضويتهنننعندنإنتخابهإستخراجهاننلالشخاصنالمعنويي  
نحالن  

 
نعندنإعالننإنتخابه.نعدمنالقدرةنعىلنإستخراجهانف
 
ن   
 
ن

 

http://www.qgmd.com/

